Z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve
dnech 6. - 9. června 2016
Plenární zasedání bylo zahájeno minutou ticha za Gianluca Buonanno
Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz zahájil plenární zasedání minutou ticha za
poslance Gianluca Buonanno, který zemřel při nedělní autonehodě. Od roku 2014 byl
poslanec Buonanno (ENF, IT) členem Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a
parlamentního shromáždění AKT-EU.

Více informací zde

Parlament se zaměří na praktiky, kterými se korporace vyhýbají placení daní
Čtyři až pět bilionů korun je ekvivalent odhadované sumy, o kterou by byly státní rozpočty v
EU každý rok bohatší, kdyby nadnárodní korporace řádně platily daně. Na plenárním
zasedání se tento týden diskutovalo o opatřeních proti praktikám, které velké firmy často
používají, aby se vyhnuly placení daní. Přečtěte si více o návrzích a prohlédněte si naši
infografiku zobrazující daňové příjmy podle členských států a příslušné daňové sazby.

Více informací zde

Parlament žádá pomoc pro zemědělce v boji proti nekalým obchodním praktikám
V usnesení, o kterém se hlasovalo v úterý, naléhají poslanci na Evropskou komisi, aby
předložila návrhy proti nekalým obchodním praktikám (UTP) v potravinových řetězcích za
účelem zajištění spravedlivých příjmů pro zemědělce a širšího výběru potravin pro
spotřebitele. Cílem by rovněž mělo být zachování spravedlivých a transparentních vztahů
mezi výrobci potravin, dodavateli a distributory. Poctivé obchodování by mělo pomoci, aby se
zabránilo nadprodukci a plýtvání potravinami, dodávají poslanci.

Více informací zde

Evropská vesmírná politika – seznamte se s Galileem, Koperníkem a EGNOSem
Data sbíraná družicemi mohou sloužit jako podpora pátracích a záchranných akcí, ke
sledování námořních hranic, anebo pro monitorování zdraví plodin. Evropské programy
satelitní navigace a pozorování Země nesoucí jména známých astronomů nabízí nové
příležitosti pro podniky a spotřebitele, jakož i pro veřejný sektor. Tento týden poslanci formulují
doporučení jak evropské vesmírné kapacity lépe využít.

Více informací zde
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Jak zabezpečit hranice EU a lépe zvládat migraci
Migrační vlna neopadla – jenom během posledního květnového týdne bylo podle agentury pro
vnější hranice Frontex ve Středozemním moři zachráněno 13 800 migrantů. Evropa nadále
hledá nejlepší způsob řízení migrace a řeší, jak efektivně poskytnout pomoc těm, kdo ji
naléhavě potřebují. Tento týden plénum diskutovalo o novém „paktu pro migraci“ a minulý
týden poslanci výboru pro občanské svobody dali souhlas s návrhy, které mají mimo jiné
zabezpečit vnější hranice EU.

Více informací zde

Vykazuje Junckerův investiční plán na podporu hospodářství EU výsledky?
Středeční plénum zahájila debata, v níž poslanci zhodnotili dosavadní výsledky investičního
plánu, který má pomocí 315 miliard eur zmobilizovat veřejné i soukromé investice a oživit tak
stagnující evropské hospodářství. Komise jakožto autorka plánu považuje první rok jeho
fungování za povzbuzující, zatímco poslanci ho hodnotili různě.

Více informací zde

Poslanci odsoudili pomalý přístup Komise v otázce endokrinních disruptorů
Poslanci Evropského parlamentu ve své rezoluci, o které hlasovali ve středu, odsoudili
zpoždění Evropské komise při publikování vědeckých kritérií nezbytných pro identifikaci
chemikálií, které narušují činnost endokrinního systému a které UNEP/WHO vnímá jako
globální ohrožení veřejného zdraví. Text o endokrinních disrupotorech poukazuje na to, že
přetrvávající neschopnost Komise zveřejnit kritéria, jež měla být předložena do konce roku
2013, rovněž porušuje právo EU.

Více informací zde

Evropský parlament sestaví vyšetřovací výbor ke kauze Panama Papers
Evropský parlament ve středu schválil zřízení vyšetřovacího výboru, který by se zabýval úniky
v kauze Panama Papers týkající se finančního zabezpečení offshorových společností a jejich
koncových příjemců. Výbor se bude zabývat údajným porušením a nesprávným postupem ze
strany Evropské komise či členských států při uplatňování právních předpisů EU v oblasti
praní špinavých peněz a daňových úniků. Výbor složený z 65 členů má dvanáct měsíců na to,
aby předložil svou závěrečnou zprávu.

Více informací zde

AKTIVITY EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Padesát laurátů letošní Ceny evropského občana
Evropský parlament ocenil letos 50 občanů a organizací z 26 členských států EU za jejich
příspěvek k evropské integraci a podporu většího vzájemného porozumění mezi Evropany.
Porota, které předsedala Sylvie Guillaume, místopředsedkyně Parlamentu, vybrala letošní
laureáty ze seznamu sestaveného ze 79 finalistů nominovaných národními porotami. Čeští
vítězové vybraní národní porotou jsou letos organizace ADRA Česká republika a Dita
Přikrylová. Po udělení cen v členských zemích bude v říjnu 2016 následovat slavnostní
ocenění laureátů v Evropském parlamentu v Bruselu.

Více informací zde
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Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz navštívil Bratislavu
Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz se ve čtvrtek 26. května setkal s nejvyššími
ústavními činiteli Slovenské republiky v souvislosti s tím, že od 1.7.2016 převezme Slovensko
na půl roku předsednictví v Radě EU.

Více informací zde

AKTIVITY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR
Pojďte s námi na Bosch Fresh Food Festival do Pardubic
Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR Vás zve na netradiční setkání v rámci
Bosch Fresh Food Festivalu, který se uskuteční 18. - 19. června v Pardubicích. Na tomto
gurmánském festivalu dobrého jídla a pití, který i letos nabízí nevšední gastronomické
pokrmy, se setkáte s naším stánkem, kde se dozvíte nejen zajímavé informace, ale budete si
moci i zasoutěžit. Návštěvníci festivalu se mohou těšit na to nejlepší z klasické, molekulární
nebo extrémní kuchyně. Nebude chybět jedinečná gastronomie, živé show pod vedením
věhlasných šéfkuchařů, soutěž o restauraci regionu a další doprovodný program.

Více informací zde

KVIFF 2016 a 10 snímků soutěžících o Filmovou cenu LUX 2016
Během 51. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude 3. července
odhaleno 10 filmových snímků, které se budou ucházet o letošní Filmovou cenu Evropského
parlamentu LUX Film Prize. Cílem ceny je podpořit evropskou kinematografii a také veřejnou
debatu o Evropě, jejích hodnotách a sociálních otázkách. Trojici finalistů vyhlásí porota během
léta.

Více informací zde

Seminář zaměřený na téma Advocacy v Evropském parlamentu
Informační kanceláří Evropského parlamentu v České republice Vás zve na seminář
zaměřený na téma Advocacy v Evropském parlamentu pro neziskový sektor, který se
uskuteční v pátek 17. června 2016 od 11:00 v prostorách CEVRO Institutu (Jungmannova 17,
110 00 Praha 1) a který bude follow-upem NGO Marketu 2016.

Více informací zde

Evropské filmové léto s LUX Prize
Filmová cena LUX a Kreativní Evropa MEDIA přinášejí výběr osmi evropských filmů, které
byly v České republice distribuovány s podporou Kreativní Evropy MEDIA a současně byly v
předešlých 10 letech mezi filmy nominovanými na cenu Evropského parlamentu LUX Prize.
Prvním filmem cyklu bude v pondělí, 27. června film Pawla Pawlikowského Ida. Projekci bude
předcházet tematická diskuse.

Více informací zde
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CO SE DĚJE V EVROPSKÉM DOMĚ
Debata
Informační kancelář EP, Zastoupení EK a CEBRE Vás zvou 15. června od 16:00 na debatu o Ekonomických doporučeních pro
Českou republiku 2016. Debatovat s Vámi budou Lucie Šestáková, zástupkyně státního tajemníka pro evropské záležitosti,
Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky,
Svaz průmyslu a dopravy ČR, Lukáš Kovanda, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen Fin. Z důvodů omezené kapacity sálu
Vás prosíme o registraci na e-mail prague@cebre.cz.
Více informací zde

Kino Evropský dům
22. 6. 2016 od 19:00 promítá Kino Evropský dům francouzský film Dior a já / Dior et Moi, který Vám dovolí nahlédnout do zákulisí
první haute couture kolekce z dílny nového uměleckého ředitele Rafa Simonse.
Více informací zde

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 255 708 208
E-mail : eppraha@ep.europa.eu
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